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EDITAL N.º 098/2018
CARLOS ANTÓNIO PINTO COUTINHO, presidente da Câmara Municipal de
Benavente
Torna público, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art. 56.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara
Municipal de Benavente tomou as deliberações destinadas a ter eficácia externa,
que a seguir se mencionam:
Reunião Ordinária realizada em 19 de março de 2018
1- Deliberou por unanimidade assumir os encargos com as deslocações
dos técnicos do Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes de
Alverca ao Município de Benavente, no valor de 1.296,00 € (mil,
duzentos e noventa e seis euros), pelo período de um ano (novembro
de 2017 a novembro de 2018), em conformidade com o já deliberado,
por unanimidade, na reunião de 13 de junho de 2016;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de procedimentos
concursais para ocupação de 3 postos de trabalho, no âmbito da
carreira/categoria de assistente técnico, 7 postos de trabalho no âmbito
da carreira/categoria de assistente operacional na área dos serviços
gerais/educação, 2 postos de trabalho no âmbito da carreira/categoria
de assistente operacional na área da limpeza urbana e 1 posto de
trabalho no âmbito da carreira/categoria de assistente operacional no
âmbito da ação cultural;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, e após visita do Executivo ao local,
proceder ao abate da árvore sita no jardim central de Santo Estêvão –
Rua Manuel Martins Alves, devendo ser presente à Câmara Municipal
uma proposta de substituição e de um pequeno arranjo na envolvente;
4- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador Ricardo
Oliveira e os votos contra dos senhores vereadores Pedro Pereira e
Florbela Parracho, deferir o pedido de prorrogação para conclusão dos
trabalhos relativos ao Processo n.º 1099/2009, por um período de seis
meses, nos termos propostos pelo senhor vereador Hélio Justino
(prazo, improrrogável, para conclusão dos trabalhos, findo o qual será
declarada a caducidade da licença);
5- Deliberou por unanimidade aceitar a receção provisória dos trabalhos
relativos à abertura de uma vala com vinte e cinco metros de extensão,
na Rua do Moinho, em Benavente, fixar o prazo de dois anos para
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garantia dos mesmos, nos termos do n.º 2 do art. 28.º do Regulamento
de Obras e Trabalhos no Espaço Público Relativos à Construção,
Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas no Município de
Benavente, e autorizar a libertação de 90% da caução, a que
corresponde o montante de 1.301,12 € (mil, trezentos e um euros e doze
cêntimos);
6- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, homologar a
informação da Gestão Urbanística, de 14.03.2018 e, em face da
mesma, autorizar o destaque de uma parcela de terreno com a área de
1.555,00 m2 ao terreno com a área total de 25.490,00 m2, sito na Rua
dos Agricultores – Barrosa, e certificar em conformidade, fixando o
prazo de seis meses para legalização do anexo e da garagem;
7- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a proposta de programação
do 2.º Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas do Município
de Benavente;
8- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, ceder o autocarro,
a título gratuito, à CUL – Combatentes do Ultramar para a
«Manifestação Nacional de Homenagem» aos camaradas que deram a
sua vida na Guerra do Ultramar ao serviço da Pátria, a qual terá lugar
no próximo dia 10 de junho, em Lisboa, e prestar o apoio logístico
solicitado;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador Ricardo
Oliveira, ceder o autocarro à ARPICB (Associação de Reformados
Pensionistas e Idosos do Concelho de Benavente) para a realização,
dia 14 de abril, do II Encontro Distrital de Reformados da FARPIR, um
evento realizado em parceria com a ARPICB, a FARPIR e a
Confederação MURPI, e prestar o apoio logístico solicitado;
10- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação de Festas de Santo Estêvão para a realização de uma prova
de motocross no concelho de Benavente, a ter lugar num terreno
privado em Foros de Almada no dia 25 de março, mas apenas no que
se refere às 50 grades de divisão, ao gerador, à tasquinha dupla e à
tasquinha simples;
11- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
AREPA (Secção de Andebol) para a realização do 11.º Torneio de
Andebol Jovem AREPA 2018, nos dias 09 e 10 de junho.
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Benavente, 26 de março de 2018.

O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

